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Declaració institucional del Ple de la Diputació de Tarragona de rebuig
a l'amenaça per part d'ENDESA d'iniciar els procediments de
suspensió de subministrament elèctric a les persones vulnerables
D'acord amb el consens arribat a la reunió de portaveus del passat dia 19
de setembre de 2019, se sotmet a la consideració del Ple per a la seva
aprovació la següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DE REBUIG A L’AMENAÇA PER PART D’ENDESA D’
INICIAR ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC A LES PERSONES VULNERABLES
Durant el mes d’agost, ajuntaments del nostre país han rebut per part de la
companyia d’energia ENDESA una carta en la qual, entre d’altres mesures,
es comunicava l’inici de procediments de suspensió de subministrament a
les persones vulnerables a partir de l’1 d’octubre.
El Ple de la Diputació de Tarragona volem manifestar el nostre rebuig tant
pel que fa a la forma com al contingut de les comunicacions rebudes pels
consistoris. El to i el moment en què s’han enviat les cartes són totalment
inadequats per contribuir a les necessitats i a l’exercici dels drets de les
persones vulnerables a Catalunya.
La norma de referència amb rang de llei d’aplicació al territori català es la
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica. Una Llei fruit d’una iniciativa
legislativa popular (ILP) -impulsada per un grup promotor format per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori DESC-, signada per més de 150.000
persones i aprovada per unanimitat al Parlament i que a més de garantir l’
accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, prohibeix els talls de
subministrament a les persones en situació d’exclusió residencial.
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En concret, l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica s’
estableix un conjunt de mesures per a evitar la pobresa energètica amb els
termes següents:
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“1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
d'acord amb l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. En el cas del gas,
el dret d’accés únicament es garanteix si l’edifici afectat disposa d’aquest
tipus de subministrament.
2. S'ha d'establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de
comunicació als serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis
prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per a evitar els talls de
subministrament, en els casos d’impagament per manca de recursos
econòmics de les famílies afectades.
3. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis
necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de
gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a
les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels
consums mínims.
4. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan
l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de
sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a
determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les
situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10.
En cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els
subministraments bàsics d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han
d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3 per tal de no
generar un deute a la persona o la unitat familiar.
5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o
comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei,
dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei,
d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya. “
Del precepte esmentat es deriva, com a aspecte més destacat, que les
administracions públiques tenim l’obligació legal de garantir el dret d’accés
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als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial mentre
duri aquesta situació. Per tant les administracions competents no permetrem
el tall de subministrament a les persones que acreditin la situació d’exclusió
social esmentada arbitrant totes aquelles ajudes previstes a la Llei.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat va promoure un front
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’
Ajuntament de Barcelona, proposant un conveni marc a les companyies
subministradores per determinar la necessària corresponsabilitat en l’
abordatge conjunt de la pobresa energètica Des de llavors cap companyia
no es va manifestar al respecte, no van signar cap conveni i en tot cas, van
procedir a impugnar via judicial els protocols d’aplicació de la Llei 24/2015.
Mentrestant, les administracions hem vingut aportant recursos
periòdicament en forma d’ajudes d’urgència social per assistir a les llars i
persones vulnerables.
En aquest sentit, el dia 5/09/2019, la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions catalanes, les entitats municipalistes (FMC i ACM) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona vam signar un escrit dirigit a ENDESA on s’
exigia que es retirés l’amenaça d’iniciar els procediments de suspensió de
subministrament elèctric als ciutadans i ciutadanes a partir de l’1 d’octubre, i
reiterava la nostra voluntat de no permetre cap suspensió a cap persona
vulnerable, amb l’aplicació de les sancions previstes si aquests talls es
produïen. De la mateixa manera, es manifestava la voluntat de les
administracions signants d’iniciar les converses durant el mes de setembre
per a negociar i subscriure un nou conveni, conjunt de totes les
administracions.
Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona vol reiterar el seu rebuig
a l’amenaça per part d’ENDESA d’iniciar els procediments de suspensió de
subministrament elèctric a les persones vulnerables a partir del dia 1 d’
octubre.
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